
STELLINGEN 

l Bij het bepalen van de degeneratie van rnannelijke geslachts

cellen na hypofysectomie is door Russell en Clermont ten 

onrechte geen rekening gehouden met de uiteenlopende tijds

duur van de verschillende stadia van de cyclus van het 

seminifere epitheel. 

L.D. Russell en Y. Clermont (1977) Anat. Rec. 187, 347. 

2 Veranderingen in de gevoeligheid van Leydig cellen voor 

gonadotrope horrnonen zijn moeilijk te interpreteren, vanwege 

de heterogeniteit van de geisoleerde Leydig celpopulatie. 

K. Purvis, O.P.F. Clausen en V. Hansson (1978) J. Reprod. 

Fert. ~' 379. 

3 Eenstemrnigheid over de aard van inhibine kan alleen worden 

bereikt, wanneer eenstemrnigheid bestaat over de biologische 

effecten van inhibine. 

S. Chari, S. Duraiswami en P. Franchimont (1978) Acta endocr. 

~. 434. 

4 De conclusie van Horne et al. dat de synthese van peptido

glycaan (celwand) en de inbouw van lipiden (plasmamembraan) 

in gram-positieve bacterien nauwkeurig op elkaar zijn 

afgestemd, volgt niet uit hun resultaten. 

D. Horne, R. Hakenbeck en A. Tomasz (1977) J. Bact. 132, 704. 

5 Het door Berg gevonden snelle effect van oestradiolfosfaat 

op de fosforylering en defosforylering van aminoacyl-tRNA 

synthetases in uterusweefsel, kan niet worden uitgelegd 

als een zinvolle stap bij het werkingsmechanisme van 

oestradiol. 

B.H. Berg (1977) Biochim. biophys. Acta 479, 152. 



6 De conclusie van: Rohde et al. over de oorzaak van homo

seksualiteit bij mannen, is niet gebaseerd op overtuigende 

feiten. 

W. Rohde, F. Stahl en G. DOrner (1977) Endokrinologie 

!_Q, 241. 

7 De resultaten van Stein et al. vormen geen bewijs voor de 

conclusie dat de lever een ondergeschikte rol speelt bij 

de afbraak van serum "low density lipoprotein" eiwit. 

Y. Stein, V. Ebin, H. Bar-On en 0. Stein (1977) Biochim. 

biophys. Acta 486, 286. 

8 De conclusie van Perchellet et al. dat cyclisch AMP niet 

een noodzakelijke fysiologische rol speelt bij de werking 

van corticotropine op de steroidsynthese in de bijnier, 

is voorbarig. 

J.P. Perchellet, G. Shanker en R.K. Sharma (1978) Science 

_1_2_2_ , 3 I I • 

9 Het begrip criminaliteit wordt bepaald door de bestaande 

maatschappelijke orde en de daarbinnen geldende machts

verhoudingen. 

10 Fietsen is gezond en veilig zolang er geen autornobiel 

in zicht is. 

J.A. Grootegoed Rotterdam, 7 juni 1978. 


